
 

 
Dagsorden til DAS den 12. august 2014 

Årsrapport 2017 for Rehabiliteringscenter Strandgården  
 

Rehabiliteringscenter Strandgården – kort fortalt 
Rehabiliteringscenter Strandgården er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud til voksne mennesker med svær til meget 
svær erhvervet hjerneskade med multiple og komplekse funktionsnedsættelser. 

Tilbuddet har 10 pladser, der drives efter lov om social service § 107.  

Status 
Rehabiliteringscenter Strandgården har et fortsat fokus på belægningen. Der har de seneste år været store udsving i 
efterspørgslen. Tilbuddet har løbende tilpasset omkostningerne til aktiviteten i det omfang det har været muligt. Region 
Nordjylland har i hele perioden prioriteret at fastholde den faglige bæredygtighed og kvaliteten i ydelserne på Rehabilite-
ringscenter Strandgården.  

Der har i slutningen af 2016 været en stigning i efterspørgslen på pladser og der er aktuelt indskrevet 9 borgere på til-
buddet.   

Der er med den nuværende aktivitet et hensigtsmæssigt grundlag for at sikre den faglige og økonomiske bæredygtighed 
i tilbuddet.  

Økonomi 
 2015 2016 2017 

(forventet) 
Kapacitet  10 10 10 
Realiseret aktivitet 6,94 7,54 8,0 
Budgetteret belægning (%) 90 93 93 
Realiseret belægning (%) 69,42 75,36 80,0 

 
Budget og regnskab 

År 2015 2016 2017 
(forventet) 

Budget 
Bruttoomkostningsbudget 16.659.680 17.404.919 15.722.743 

Regnskab 
Takstindtægter -13.901.089  -15.081.456   -14.943.836  
Direkte udgifter 9.868.657 9.817.959 9.707.062 
Administration 2.035.339  2.426.324   2.264.027  
Central ledelse og administration 559.039  564.518   712.857  
Ejendoms- og kapitalomkostninger 94.672  1.062.484   1.146.935  
Tilsyn og udvikling 338.160  138.445   162.266  
I alt 1.005.221  1.071.725   950.689  

 
Udvikling af Rehabiliteringscenter Strandgården 
Organisatorisk udvikling 
Rehabiliteringscenter Strandgården har i slutningen af 2016 etableret tværfaglige miniteams der bidrager til at sikre, at 
der er et tæt og koordineret samarbejde mellem de relevante fagpersoner, der varetager borgerens rehabilitering.  

De tværfaglige miniteams gør det tydeligt, hvem der har ansvaret for borgerens forløb, og sikrer at borgeren får den rette 
højt specialiserede indsats. En væsentlig del af teamets arbejde består i at understøtte, at der kontinuerligt arbejdes med 
at fastsætte og sikre sammenhæng mellem kommunernes formål samt mål og delmål for borgerens ophold på tilbud-
det.    

Kompetenceudvikling 
Uddannelse i kommunikologi 
En række medarbejdere er gået i gang den tværfaglige toårige basisuddannelse i kommunikologi. Kommunikologi er en 
disciplin, der sammenfatter relevante emner og begreber indenfor sociologi, pædagogik og psykologi.  



Medarbejderne får mulighed for at arbejde med kommunikation, forandring og udvikling i relation til borgerne med henblik 
på at udvikle kompetencer til at se, at der bag enhver adfærd skjuler sig et udækket behov og at al adfærd er kommuni-
kation. Gennem dette at se hvordan det enkelte menneske bedst muligt kan støttes i at mestre livet, på trods af den er-
hvervede hjerneskade. 

Kvalitetssikring af den faglige indsats 
Indsatsen på Rehabiliteringscenter Strandgården er evidensbaseret og tilrettelægges og gennemføres på grundlag af 
viden om, hvilke metoder, der har den største effekt i forhold til den konkrete problemstilling hos det enkelte menneske 
med erhvervet hjerneskade.  

Rehabiliteringscenter Strandgården har et fortløbende fokus på at udvikle og kvalitetssikre de faglige metoder og til-
gange. Tilbuddet har haft en særlig opmærksomhed på forløbsbeskrivelsen om rehabilitering af voksne med kompleks 
erhvervet hjerneskade, som blev udgivet i sommeren 2016. Forløbsbeskrivelsen er gennemgået med henblik på at sikre, 
at praksis imødekommer Socialstyrelsens faglige anbefalinger til en højt specialiseret indsats og anbefalinger til organi-
sering, der understøtter et sammenhængene forløb for den enkelte borger.  

Andet  
Praktiksted for fysioterapeutstuderende 
Rehabiliteringscenter Strandgården er i 2016 blevet oprettet som praktiksted for fysioterapeutstuderende på UCN. Til-
buddet modtager den første praktikant i foråret 2017. 
 
Aftagerpanel for Rehabiliteringscenter Strandgården 
Aftagerpanelets afrapportering blev forelagt Den Administrative Styregruppe den 17. november 2016, herunder en række 
anbefalinger til det videre forløb. Der var enighed i panelet om, at samarbejdet har bidraget til at sikre en åben og ufor-
mel dialog om de fælles udfordringer, der er i forhold til tilbuddet. Der har i arbejdet været fokus på at skabe de rigtige 
løsninger og udvikle den faglige indsats, så tilbuddets ydelser imødekommer borgernes og kommunernes ønsker og be-
hov.  
 
Det blev på den baggrund besluttet, at sætte aftagerpanelet arbejde i bero.  


